NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V.
HALFJAARVERSLAG 2020

Gebeurtenissen in het eerste halfjaar
Hoofdpunten
•

Netto-omzet daalt 8,1% naar € 243,0 miljoen door sterk lagere vraag door tijdelijke sluitingen bij
Automotive klanten in met name april en mei; netto-omzet juni ligt op vergelijkbaar niveau 2019;

•

Orderportefeuille neemt af met 26,4% versus ultimo juni 2019 en 13,4% versus ultimo december
2019 met name door sterk lagere orderintake Automotive; orderintake Semiconductor onverminderd
sterk;

•

Brutomarge daalt naar 36,6% met name door vraagdip in hoogwaardige Automotive componenten
en systemen;

•

Geen productieverstoringen bij eigen faciliteiten door tijdig ingezette acties in respons op COVID-19
uitbraak.

Operationele ontwikkelingen
Eric Stodel, CEO: “COVID-19 heeft een belangrijke impact gehad op de resultaat ontwikkeling van
Neways. De vraaguitval in Automotive, met name als gevolg van het volledig stil leggen van de productie
in april en mei door een aantal van onze klanten, heeft er toe geleid dat onze omzet met 8% is gedaald
ten opzichte van vorig jaar. Door nauwere samenwerking in de keten en door sterk te managen op kosten
en cash hebben we de effecten van COVID-19 op onze bedrijfsvoering kunnen beperken en hebben we
een positief resultaat behaald in een uiterst beweeglijk en uitdagend halfjaar.
De komende periode blijven we extra scherp op het managen van kosten, investeringen en werkkapitaal
om onze winstgevendheid en cashpositie te beschermen. Ook zijn we plannen aan het uitwerken voor
een structurele verlaging van de kosten en een betere capaciteitsbenutting die aansluit bij de realiteit van
vandaag. Daarnaast richten we ons onverminderd op de uitrol van onze aangescherpte strategie. We
zullen onze positie in de markt als System Innovator en Product Life Cycle Partner verder versterken,
onze toegevoegde waarde vergroten en middels ons transformatieproces ONE Neways, de
organisatiestructuur en werkprocessen verder verbeteren. Daarmee kunnen we als groep in de komende
jaren efficiënter en slagvaardiger opereren.”

Financiële gegevens
De netto-omzet daalde met 8,1% naar € 243,0 miljoen, vooral door de lagere omzet in Automotive. De
orderportefeuille nam af met 26,4% naar € 252,3 miljoen ten opzichte van ultimo juni 2019, en met 13,4%
ten opzichte ultimo december 2019, grotendeels door de zwakke vraag in Automotive. Daarbij was
bovendien sprake van een relatief hoge orderintake in het eerste halfjaar van 2019 als gevolg van de
sterke Automotive vraag in e-mobility.
De netto-omzet per marktsector laat zien dat naast Automotive er ook sprake was van een lichte daling in
Industrial gecompenseerd door een stijging van de omzet in de sectoren Semiconductor en Other.
De brutomarge daalde met 12,4% naar € 89,0 miljoen en kwam uit op 36,6% als percentage van de nettoomzet (H1:2019: 38,4%). De daling kwam met name door een negatief mix-effect als gevolg van de
sterke omzetdaling in hoogwaardige Automotive componenten en systemen. De operationele kostenbasis
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werd met € 6,1 miljoen verlaagd naar € 87,0 miljoen mede door reductie van het aantal tijdelijke
medewerkers en gebruikmaking van arbeidstijdverkorting in Duitsland. Het personeelsbestand is in de
eerste zes maanden met 101 fte afgenomen en ten opzichte van juni 2019 met 280 fte.
De financieringskosten daalden met € 0,3 miljoen, als gevolg van eenmalige kosten in 2019 voor de
uitbreiding en verlenging van de kredietfaciliteit en door een lager kredietgebruik in 2020. Het
nettoresultaat kwam uit op € 0,8 miljoen. Het aantal uitstaande gewone aandelen per ultimo juni 2020
bedroeg 12.171.537, wat resulteerde in een winst per aandeel van € 0,06.
De netto kasstroom is sterk toegenomen tot € 26,0 miljoen met name door uitstel van belastingbetaling en
sociale lasten mogelijk gemaakt door de Nederlandse en Duitse overheid in verband met de COVID-19
uitbraak. In totaal gaat dit om een bedrag van € 21,9 miljoen. Zonder dit effect kwam de netto kasstroom
uit op € 4,2 miljoen positief door de tijdelijke investeringsstop en door extra gerealiseerde
kostenreducties. Neways zal in de tweede helft van het jaar de eerder verkregen steun in het kader van
de NOW-regeling terugbetalen en ook de uitgestelde belastingbetalingen voldoen.
De solvabiliteit steeg naar 40,2% aan het einde van het eerste halfjaar van 2020.
Risico’s en onzekerheden met mogelijk effect in het tweede halfjaar 2020
Het rapportagesysteem van Neways, alsmede de belangrijkste geïdentificeerde risico’s zijn uiteengezet in
de risico’s en risicomanagementparagraaf van het jaarverslag 2019 op pagina 47-50. De risico’s hier
beschreven zijn tevens van toepassing voor het tweede halfjaar van 2020. Daarnaast is de exposure van
deze risico’s voor de onderneming door COVID-19 toegenomen zoals ook blijkt uit de operationele
ontwikkelingen. De monitoring van de risico’s t.a.v. kredietrisico en voorraadbeheer is aangescherpt.
Vooruitzichten
De onzekere economische omstandigheden als gevolg van de COVID-19 pandemie resulteren in
volatiliteit in onze markten en beperken de zichtbaarheid voor de tweede helft van het jaar.
Op basis van het omzetherstel in juni en de huidige stand van het orderboek zien we de eerste signalen
van herstel in Automotive. Kosten en cash management zullen de komende periode prioriteit houden.
Tegelijkertijd wordt aan plannen gewerkt om delen van de organisatie efficiënter in te richten en de
kostenniveaus en capaciteitsbenutting aan te passen aan de realiteit van vandaag.
Op langere termijn blijven de onderliggende trends in technologie en de markten waarin Neways actief is
positief en bieden ze veel groeikansen. Strategisch richt Neways zich daarbij op versterking van de
positie als System Innovator en Product Life Cycle Partner in de geselecteerde groeimarkten en op
verhoging van de toegevoegde waarde. Samen met de voortgaande uitrol van het strategisch
transformatieproces ONE Neways waarmee de organisatiestructuur en werkprocessen worden verbeterd,
zal dit moeten leiden tot een structureel hogere winstgevendheid in de komende jaren.
Bestuursverklaring inzake financiële verslaggeving
De Raad van Bestuur van Neways Electronics International N.V. verklaart dat, naar beste weten:
•

De halfjaarcijfers 2020 een getrouw beeld geven van de activa, de passiva, de financiële positie per
30 juni 2020 en het resultaat over het eerste halfjaar 2020 van Neways Electronics International N.V.
en de in de consolidatie opgenomen groepsmaatschappijen;

•

Het halfjaarverslag 2020 een getrouw beeld geeft omtrent de toestand per 30 juni 2020, de gang van
zaken gedurende het eerste halfjaar 2020 van Neways Electronics International N.V. en van de
hiermee verbonden groepsmaatschappijen welke in de geconsolideerde halfjaarcijfers zijn
opgenomen en dat in het halfjaarverslag de wezenlijke risico’s, waarmee de vennootschap wordt
geconfronteerd, zijn beschreven.
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Son, 27 augustus 2020

Eric Stodel – CEO
Paul de Koning – CFO
Adrie van Bragt – COO
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Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

eerste

eerste

halfjaar

halfjaar

2020

2019

242,954

264,529

-153,978
-66,767
-7,197
52
-13,125

-162,936
-71,661
-7,103
-188
-14,177

Bedrijfsresultaat

1,939

8,464

Financieringskosten

-1,219

-1,460

720

7,004

59

-1,946

779

5,058

Koersverschillen omrekening buitenlandse deelnemingen

72

10

Niet-gerealiseerde resultaten na belasting

72

10

Totaal gerealiseerd en niet-gerealiseerd resultaat na belasting

851

5,068

Resultaat per aandeel (in €):
- Nettoresultaat per aandeel
- Verwaterd nettoresultaat per aandeel

0.06
0.06

0.42
0.41

Bedragen x € 1.000

Opbrengst verkoop van goederen
Grond- en hulpstoffen
Personeelskosten
Afschrijvingen en amortisatie
Bijzondere waardeverminderingen op handelsvorderingen en contractactiva
Overige lasten

Resultaat voor belastingen
Belastingbate/(last) (6)

Nettoresultaat
Niet-gerealiseerde resultaten
Te herrubriceren naar de resultatenrekening in volgende perioden:
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Geconsolideerde balans
Bedragen x € 1.000

30-06-2020

31-12-2019

73.106
7.833
5.369
86.308

78.293
8.540
3.466
90.299

98.848
13.567
65.279
1.922
179.616

100.643
13.567
70.903
2.240
187.353

265.924

277.652

6.086
45.946
54.115
773

6.075
46.313
53.000
701

106.920

106.089

27.698
550
5.396
1.414
35.058

29.519
575
5.426
1.346
36.866

12.096
5.309
75.324
27.185
3.266
766
123.946

36.545
5.379
82.860
7.224
1.634
1.055
134.697

265.924

277.652

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Immateriële vaste activa (7)
Financiële vaste activa

Vlottende activa
Voorraden
Contract activa
Handelsvorderingen en overige vorderingen
Geldmiddelen

Totaal activa

Eigen vermogen en verplichtingen
Geplaatst en gestort kapitaal
Agio
Ingehouden winst
Valutaomrekeningsreserve
Eigen vermogen toe te rekenen aan houders van
vermogensinstrumenten van de moedermaatschappij
Langlopende verplichtingen
Rentedragende leningen (9)
Voorzieningen
Pensioen- en jubileumverplichtingen
Uitgestelde belastingverplichtingen

Kortlopende verplichtingen
Rekening courant kredieten (9)
Rentedragende leningen (9)
Handelsschulden en overige te betalen posten
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Vennootschapsbelasting (6)
Voorzieningen

Totaal eigen vermogen en verplichtingen
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht
eerste

eerste

halfjaar

halfjaar

2020

2019

720

7.004

6.490
707
12
-32
1.219
-344
20.462

6.238
865
27
175
1.460
-504
-11.352

29.234

3.913

-1.219
0

-1.444
-2.049

28.015

420

Investeringen in immateriële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa

0
-1.921

-65
-8.324

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-1.921

-8.389

Aflossingen van rentedragende leningen
Betalingen uit hoofde van leaseverplichtingen
Meer (-minder) gebruik van rekening courant kredieten
Dividenden betaald aan houders van gewone aandelen
Ontvangsten uit uitoefening van opties

0
-1.891
-24.449
0
0

-44
-2.193
14.782
-5.815
398

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-26.340

7.128

Mutatie in geldmiddelen

-246

-841

Netto-omrekeningsverschil vreemde valuta
Geldmiddelen per 1 januari

-72
2.240

-134
1.066

Geldmiddelen per 30 juni

1.922

91

1.795
5.624
-6.918
19.961
20.462

1.139
-9.513
-5.121
2.143
-11.352

Bedragen x € 1.000

Operationele activiteiten
Resultaat voor belastingen
Aanpassingen voor:
Afschrijving van materiële vaste activa
Amortisatie van immateriële vaste activa
Kosten toegekende personeelsopties
Kosten toegekende prestatieaandelen
Financieringskosten
Mutatie voorzieningen en pensioenverplichtingen
Mutaties in het werkkapitaal *)
Overige mutaties:
Betaalde rente
Betaalde vennootschapsbelasting

Kasstroom uit operationele activiteiten
Investeringsactiviteiten

Financieringsactiviteiten

*) Mutaties in het werkkapitaal
Voorraden
Handelsvorderingen en overige vorderingen
Handelsschulden en overige te betalen posten
Belastingen en premies sociale verzekeringen
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Geconsolideerd mutatie-overzicht van het eigen vermogen
Geplaatst
en gestort

Bedragen x € 1.000

kapitaal

Stand per 1 januari 2019

5.979

ValutaAgio

44.326

omrekenings-

winst

reserve

vermogen

50.669

658

101.632

10

5.058
10

10

5.068

Winst over de periode
Niet-gerealiseerde resultaten

5.058

Totaal gerealiseerd en nietgerealiseerd resultaat
Uitoefening aandelenopties (8)
Uitgifte van aandelenopties
Toekenning prestatieaandelen
Uitgifte van aandelen
Dividenden (8)

0

0

24

374
27
175
1.035

65

5.058

eigen

398
27
175
1.100
-5.815

-5.815

Totaal transacties met houders van
aandelen van de moedermaatschappij

Totaal

Ingehouden

89

1.611

-5.815

0

-4.115

Stand per 30 juni 2019

6.068

45.937

49.912

668

102.585

Stand per 1 januari 2020

6.075

46.313

53.000

701

106.089

72

779
72

72

851

Winst over de periode
Niet-gerealiseerde resultaten

779

Totaal gerealiseerd en nietgerealiseerd resultaat

0

Uitoefening aandelenopties (8)
Uitgifte van aandelenopties
Toekenning prestatieaandelen
Uitgifte van aandelen
Dividenden (8)

779

12
-379

0
12
-32
0
0

347
-11

11

Totaal transacties met houders van
aandelen van de moedermaatschappij

Stand per 30 juni 2020

0

11

-367

336

0

-20

6.086

45.946

54.115

773

106.920
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Toelichting op de geconsolideerde halfjaarcijfers 2020

1. Informatie inzake de Groep
Neways Electronics International N.V. is een in Nederland opgerichte en gevestigde vennootschap
waarvan de aandelen openbaar worden verhandeld aan Euronext Amsterdam (symbool: NEWAY). Zij is
statutair gevestigd te Eindhoven met feitelijke zetel in Son. Neways Electronics International N.V. en zijn
dochterondernemingen vormen samen de Groep. De Groep is een internationale one-stop-provider voor
geavanceerde en geïntegreerde elektronische componenten, samenstellingen en systemen voor de
industriële elektronicasector.
2. Overeenstemmingsverklaring
De geconsolideerde halfjaarcijfers van Neways Electronics International N.V. en zijn
dochterondernemingen zijn opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting
Standards (IFRS), zoals aanvaard binnen de Europese Unie en in overeenstemming met IAS 34
(tussentijdse financiële verslaggeving). De geconsolideerde halfjaarcijfers moeten worden gelezen in
samenhang met de jaarrekening 2019 van de Groep. De toegepaste grondslagen van waardering en
resultaatbepaling zijn gelijk aan die in de jaarrekening 2019, met uitzondering van de eerste toepassing
van nieuwe en gewijzigde IFRS-standaarden en IFRIC-interpretaties. Ze bevatten niet alle informatie die
vereist is bij een volledige IFRS-jaarrekening. Er wordt echter wel een toelichting gegeven op specifieke
gebeurtenissen en transacties die van significant belang zijn voor het verkrijgen van inzicht in de
veranderingen in de financiële positie en prestaties sinds de vorige jaarrekening.
De halfjaarcijfers per 30 juni 2020 zijn goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26 augustus
2020. Op de inhoud van dit halfjaarverslag is geen accountantscontrole toegepast.
3. Nieuwe standaarden en interpretaties
Toepassing van deze herziene standaarden en interpretaties hadden geen materieel effect op het eigen
vermogen of resultaat van de Groep.
4. Belangrijke bij de verantwoording gemaakte oordelen, schattingen en veronderstellingen
Bij het opmaken van de halfjaarcijfers van de Groep heeft het management oordelen en schattingen
gemaakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen voor financiële verslaggeving en op
gerapporteerde opbrengsten, lasten, activa en verplichtingen. Actuele resultaten zouden kunnen afwijken
van deze schattingen.
De belangrijke door het management gemaakte oordelen en schattingen omtrent de toepassing van de
grondslagen voor financiële verslaggeving zijn gelijk aan zoals beschreven in de laatste jaarrekening.
5. Operationele segmenten
De langetermijnstrategie van de Groep is gericht op de versteviging van de positionering als one-stopprovider voor klantspecifieke industriële en professionele elektronische componenten, samenstellingen en
systemen voor de Electronic Manufacturing Services (EMS) markt. Intensieve samenwerking en duidelijke
communicatie tussen de verschillende Neways-werkmaatschappijen maakt dat klanten uit deze markt
optimaal worden bediend, waarbij het klantencontact loopt via een vast aanspreekpunt.
De West-Europese werkmaatschappijen van Neways vervullen een belangrijke rol in het uitdragen van de
Neways-strategie als one-stop-provider. Zowel in het contact met klanten als in geografisch opzicht staan
deze werkmaatschappijen dicht bij de afnemers. De werkmaatschappijen in Oost-Europa en Azië richten
zich primair op de productie van grotere, minder complexe, stabiele series met het oog op het bereiken
van kostenvoordelen voor de klanten. Veelal gebeurt dit in opdracht van zusterbedrijven in West-Europa.
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Voortdurende verbetering van de onderlinge samenwerking op alle niveaus in de organisatie is essentieel
om naar de klanten toe als een homogene, geïntegreerde groep van bedrijven te opereren met een
samenhangend kwaliteitsbeleid, herkenbare cultuuraspecten en een gemeenschappelijk uitgedragen
visie.
De besluitvorming door het management van de Groep wordt gebaseerd op zijn eigen beoordelingen en
directe communicatie met alle betrokkenen. Financiële sturing vindt plaats op basis van geconsolideerde
informatie. Neways kent derhalve maar een segment zoals bedoeld in IFRS 8.
6. Belastingen
De belastingbate in het eerste halfjaar van 2020 wordt veroorzaakt doordat in de werkgebieden van de
Groep verschillende belastingtarieven gelden, die afwijken van het in 2020 in Nederland geldende tarief
voor vennootschapsbelasting van 25%.
7. Toetsing op bijzondere waardevermindering van Goodwill
Goodwill wordt jaarlijks (per 31 december) getoetst op bijzondere waardevermindering, of vaker indien
gebeurtenissen of veranderingen in de omstandigheden erop wijzen dat de boekwaarde mogelijk een
bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. De realiseerbare waarde van goodwill wordt bepaald
als de hoogste van de bedrijfswaarde en de directe opbrengstwaarde minus de verkoopkosten. De
veronderstellingen die zijn gebruikt om de waarde te berekenen van de toekomstige kasstromen van de
kasstroom genererende eenheid, zijn opgenomen in de jaarrekening 2019.
Bij de beoordeling van de indicatoren van bijzondere waardevermindering betrekt de Groep onder meer
de verhouding tussen de beurskapitalisatie en de boekwaarde. Per 30 juni 2020 lag de beurskapitalisatie
van de Groep onder de boekwaarde van het eigen vermogen, als gevolg waarvan een toetsing op
bijzondere waardeverminderingen heeft plaatsgevonden. De toetsing op bijzondere waardevermindering
van goodwill heeft niet geleid tot een bijzondere waardevermindering.
8. Eigen vermogen
8.1 Uitgifte van gewone aandelen
In het kader van de geldende aandelenoptieregeling voor leden van de Raad van Bestuur en een selecte
groep sleutelfunctionarissen zijn in het eerste halfjaar 2020 geen aandelen uitgegeven (2019: 47.500
gewone aandelen) naar aanleiding van uitoefening van aandelenopties (2019: 15.000 opties). In het
kader van de geldende prestatie-aandelen-regeling voor leden van de Raad van Bestuur en een selecte
groep sleutelfunctionarissen zijn in het eerste halfjaar 22.003 gewone aandelen uitgegeven als gevolg
van het definitief vesten van in 2017 toegekende prestatie-aandelen. Het per 30 juni 2020 totaal aantal
uitstaande gewone aandelen bedraagt 12.171.537.
8.2 Uitgekeerd dividend
30 juni
Bedragen x € 1.000
Vastgesteld en uitgekeerd gedurende het eerste halfjaar
Dividend op gewone aandelen:
Slotdividend voor 2019: Geen (2018: € 0,48)

2020

2019

0

5.815

9. Financiële verplichtingen
Voor alle financiële instrumenten van de Groep geldt dat de reële waarde de boekwaarde benadert.
10. Transacties met verbonden partijen
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In onderstaande tabel wordt het totaalbedrag gegeven van de transacties met verbonden partijen voor het
eerste halfjaar 2020 en 2019:
Verkopen Aankopen/Diensten Verschuldigd
aan
van
door

Bedragen x € 1.000

Verschuldigd
aan

Entiteit met invloed
van betekenis op de
Groep:
VDL Groep
VDL Groep

2020
2019

14.293
12.636

1.716
2.243

6.027
5.426

959
822

Openstaande saldi zijn niet door zakelijke zekerheden gedekt, zijn niet rentedragend en worden
afgewikkeld in geld. Er zijn geen garanties verstrekt of ontvangen voor de vorderingen op of de schulden
aan de verbonden partijen.
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